
Tervetuloa WOODDREAM:iin. 
 

Olemme iloisia läsnäolostanne Wooddream:issa. 
Jotta vierailustanne olisi mukavampaa ja miellyttävämpää, lukekaa ystävällisesti alla 

olevat ohjeet ja villojen säännöt.   
 
 
WiFi käyttäjätunnus: WOODDREAM  
WIFi salasana: 12345678 
 
Vastaanotto on avoinna vieraiden sisään- / uloskirjautumisen yhteydessä. 
Sisäänkirjautumisen aika on klo 15-16, jos haluatte saapua eri aikaan, ilmoittakaa siitä 
meille. 
Uloskirjautumisen aika on klo 12-13, jos haluatte lähteä eri aikaan, ilmoittakaa siitä 
meille tai jättäkää villan avaimet vastaanotossa olevaan postilaatikkoon. 
 
Tupakointi villan sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Sakko tupakoinnista jopa €1500. 
 
Ennen takan lämmittämistä varmistakaa, että kaikki sulkupellit hormissa ovat auki. 
Varmistakaa myös, että painovoimainen ilmanvaihto on laitettu pois, muuten savu 
pääsee huoneeseen ja tuli takassa ei syty. Laittakaa pelti kiinni vasta kun hiillos on 
tummunut. Älkää käyttäkö liian paljoin polttopuitta kerrallaan. Älkää jättäkö takkaa 
valvomatta lämmityksen aikana. Jos painovoimainen ilmanvaihto tai keittiön liesituuletin 
ovat käynnissä, niin takka voi sammua voimakkaan vetoon takia. Villan vieras on 
vastuussa takan turvallisesta käytöstä.  
 
Takan lämmittäminen pidemmän tauon jälkeen voi tuoda savut sisälle. Lämmitä tulisija 
varovaisesti ja hiljakseen, käyttämällä aluksi esimerkiksi kuivia sanomalehden paloja ja 
sitten pieniä kuivia puita. Asettele kuivat puut tulisijaan hitaasti ja yksi kerrallaan äläkä 
täytä tulisijaa liikaa. 
 
Palovaroitin voi hälyttää, jos villan sisätiloissa on paljon savua tai höyryä. Jos uhkaa ei 
ole havaittu, niin palovaroittimen voi kytkeä pois painamalla varoittimen painiketta. 
 
Villan sisälämpötilaa voi säätää lattialämmityksen säätimillä, joitta sijaitsevat 
makuuhuoneen seinällä sekä keittiön ja olohuoneen ikkunoiden välisenä seinällä.  
 
Majoituksen hintaan sisältyy pyyhkeet, liinavaatteet, saippua, wc-paperi.  
Myös suola, pippuri, sokeri, kahvikapselit ja rypsiöljy sisältyvät hintaan ja niitä löytyy 
keittiön kaapista. 
  
Älkää missään tapauksessa kuivattakaa vaatteita saunan kiukaan päällä. Vaateiden 
sekä pyykkien kuivattamiseksi voitte käyttää kuivausrumpua (käyttöohjeet löytyy 
keittiökaapista). 
 
Polta kynttilöitä aina ainoastaan niille tarkoitetuilla astioilla, steariinia valumisen 
pinnoihin välttämiseksi. Älkää koskaan jättäkää palavia kynttilöitä ilman valvontaa. 
 
Pyroteknisten tuotteiden (ilotulitus, sähinkäiset, tähtisadetikut jne.) käyttö sisätiloissa 
sekä terassilla on ehdottomasti kielletty.  
Palosammutin sijaitsee etuoven vieressä sekä sammutuspeite sijaitse keittiössä lieden 
vieressä.  



 
Me itse siivoamme ja valmistelemme villan saapumistanne ja pyytämme teitä 
lähdettäessä jättämään villan siistinä.   
Tämä tarkoittaa, että teidän täytyy tiskata astiat tai jättää pyöräyttää astianpesukone, 
puhdista kaikki tasot keittiössä, ruokasalissa sekä olohuoneessa. Käytetyt pyyhkeet 
jättäkää suihkuhuoneessa. Imuroikaa lattiat ja matot, jos lattia on vieläkään likainen, 
pyyhkikää sen kostealla mopilla. 
Sängyt voi jättää pedattuna eli linavaateet ei tarvitse ottaa pois. Älkää jättäkää vettä 
saunakiulussa; jos te olette käyttäneet saunassa vihdan, muistakaa heittä sen pois. 
 
Halutessasi voitte tilata loppusiivouksen. Loppusiivous maksaa €80.  
 
”Jätä mökki sellaiseen kuntoon, millainen itse sen haluaisit olevan saapuessasi" 
 
Kaikin kodinkoneiden (astianpesukone, pesukone, kuivausrumpu) käyttöohjeet löytyvät 
keittiön kaapista.  
 
Ennen kun aloitatte käyttämää astianpesukonetta/pesukonetta, tarkistakaa, että 
vesijohdon sulkuventtiili on auki (se on sekoitushanalla keittiössä/suihkuhuoneessa). 
Yleensä vesijohdon sulkuventtiili on auki, kun sulkuventtiili on kiinni 
astianpesukone/pesukone antaa äänimerkin.  
 
Kaikki jätteet on lajiteltava: biojäte, (pussit, jossa on ”bio” merkki), lasi, metalli sekä 
sekajäte eli muu jäte. Kaikki tarvittavat roskapussit löytyvät tiskialtaan kaapista. 
 
Hanasta saatava vesi on täysin juomakelpoista, meillä on oma kaivo.  
 
Wc-pönttöön voi huuhtoa vain vessapaperi, muu roskis heittäkää roskakoriin, joka on 
wc-pöntön vieressä.  
 
Grilliä voi käyttää vain pihalla, älkää käyttääkö grilliä terassilla. Grillin käyttämisen 
jälkeen kerätkää hiilet pussiin.    
 
Jos kuulette äänimerkin valkoisesta ryhmäkeskuksesta, joka sijaitsee käyttävän seinällä 
- UPONOR anturi, ottakaa heti meihin yhteyttä. UPONOR anturi hälyttää, että septinen 
säiliö on täynnä ja sitä pitää tyhjentää.  
 
Jos villan vieraat rikkoontuvat villan kalustoa ja omaisuuta, tulee häneen korvaamaan 
vahingon täydessä määrässä, käyvin hinnoin.  
 
 
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta 
käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. 
Jokamiehenoikeus on osa Suomen lakia, ja tämä oikeus koskee myös kaikkia 
Suomessa matkustavia kansalaisuudesta riippumatta. Suomessa joka ihminen saa 
vapaasti liikkua metsissä, suolla, vuorissa sekä vesistäissä, poimia sieniä sekä marjoja, 
onkia ja pilkkiä. Yksityisille pihoille, maatiloille ja yksityiselle rannalle pääsy on kuitenkin 
kielletty. Yleensä yksityinen alue on kyltti «Yksityisalue». 
 
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta 
käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Niistä 
nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa. 



Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.  
Muistathan! Jokamiehenoikeudet eivät sellaisenaan päde esimerkiksi 
luonnonsuojelualueilla kuten kansallispuistoissa, saati luonnonpuistoissa. 
 
Jokamiehenoikeudella saat: 
 

• Liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja 
vesistöissä 

• Ratsastaa (maastoa vahingoittamatta) 
• Oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua. 

Tilapäiseksi katsotaan alle kahden vuorokauden majoittuminen 
• Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja  
• Onkia ja pilkkiä. Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty joissakin vesistöissä (mm. 

vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet). Rajoitukset voi tarkistaa osoitteesta 
kalastusrajoitus.fi. 

• Uida, liikkua veneillä ja kulkea jäällä  
 
Jokamiehenoikeudella et saa: 

• Kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla 
• Kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita 
• Ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta 
• Ottaa sammalta tai jäkälää 
• Tehdä avotulta toisen maalle 
• Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asumuksia tai meluamalla 
• Roskata ympäristöä 
• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa 
• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia 
• Häiritä eläimiä 
• Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia. Katso kartasta 

(kalastusrajoitus.fi), mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella.  
 
 Nespresso kahvikeittimen käyttöohjeet: 
 
1. Täyttäkää vesisäiliö raikkaalla juomavedellä. 
2. Painakaa painiketta «Kuppi» (pieni tai iso), painikkeet alkavat vilkkumaan. Kun 
painikkeessa palaa koko ajan valo, keitin on käyttövalmis.  
3 Avatkaa lukituskahva, asettakaa kapseli kahvikeittimeen ja sulkekaa lukituskahva. 
4 Valitkaa mikä kahviannoksen haluatte, pieni kuppi on 40 ml, iso kuppi on 110 ml, 
painakaa haluamaanne kahviannoksen (pieni / iso kuppi).  
5 Kahvi on valmis. Ottakaa kuppi valumisastialta. Avatkaa lukituskahva, näin käytetty 
kapseli putoa kahvikone astiaan.  
 
Jos Teillä on kysyttävää tai ongelmia, ottakaa meihin yhteyttä.  
 
+358400551869 Anna 
+358401282466 Aleksandr  
 
Autamme Teitä mielellämme! 


